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INTRODUCTIE

Introductie
Na het zien van vreselijke dagelijkse beelden over
Afghanistan eind augustus 2021 op het dagelijkse
journaal besloot ik direct in de pen te klimmen. Als mij
iets diep raakt moet ik iets doen en kom ik in actie. Het
waren onder meer beelden van bange Afghaanse mensen
die op vertrekkende vliegtuigen klommen op het vlieg
veld van de Afghaanse hoofdstad Kabul en mee de lucht
werden ingenomen, waarna een niet te beschrijven vrije
val volgde. En dat allemaal voor de ogen van de gehele
wereld. Deze beelden maakten diepe indruk op mij.
Op 25 augustus 2021 schreef ik in een adem ‘Mijn opinie over het dossier
Afghanistan’. Mijn opiniestuk stuurde ik naar een aantal redacties van de Neder
landse media en naar alle leden en Fracties van de Tweede Kamer.
Op 31 augustus 2021 ontving ik bericht van Arjen Reinders, Redacteur Opinie
& Debat van het Dagblad van het Noorden. Citaat: “Hartelijk dank voor deze
bijdrage. Ik kan hem alleen niet in behandeling nemen. Opiniestukken zijn bij
ons max. 650 woorden, dit verhaal telt een kleine 3000. Zou het lukken om een
kortere versie te maken en de kern samen te vatten in een betoog van circa
650 woorden? Dan kijk ik er met alle plezier naar en kan ik ook beoordelen of
en wanneer ik het eventueel mee kan nemen.”
Op 1 september 2021 stuurde ik een ingekorte versie naar het Dagblad van het
Noorden.
Op 8 september 2021 publiceerde het Dagblad van het Noorden in de rubriek
‘Meningen’ mijn ingekorte versie ‘We moeten ‘nee’ leren zeggen tegen Amerika’.
Op 9 september 2021 publiceerde het Dagblad van het Noorden een reactie met
de titel ‘Afghanistan’ op mijn opiniestuk van Jan Otter, veteraan.
In de periode van 1 t/m 16 september 2021 ontving ik in een rap tempo negen
reacties uit de Tweede Kamer.
Wilt u zelf reageren, dan nodig ik u uit mij te mailen: johanmeijering@home.nl
Groningen, 16 september 2021

Drs. Johan L. Meijering
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Mijn opinie over het dossier Afghanistan,
d.d. 25 augustus 2021
Het moet gezegd worden. We leven met elkaar in een prachtige wereld, waar
helaas krankzinnige dingen gebeuren. Een maatschappij waarbij verloedering en
geweld steeds grotere vormen aannemen. Waar list en bedrog aan de orde van
de dag zijn. Dit is een situatie die velen niet willen. Miljoenen voelen zich
machteloos. Ze hebben het gevoel geen grip te hebben op maatschappelijke
problemen die vaak veroorzaakt worden door een relatief klein aantal lieden.
Willen we echter naar een gezondere vorm van samenleven, dan zal op velerlei
terreinen het roer radicaal omgegooid moeten worden. Dan is het belangrijk
dat mensen bereid zijn hun nek uit te steken.
Het is immers bij eenieder bekend dat het aardse leven van zeer korte duur is.
Ook weten we dat diegenen die menen vandaag macht te bezitten en aan de
broze touwtjes te trekken de losers van morgen kunnen zijn. Het is inmiddels
genoegzaam bekend dat velen die macht verwerven daar absoluut niet mee om
kunnen gaan. Men gaat zich anders gedragen als voorheen. Het kan zijn dat je
vandaag met opgeheven hoofd rondloopt door je paleis en morgen met de
enkeltjes aan het plafond van datzelfde paleis ondersteboven hangt.
Als tegenstander van de doodstraf en als pacifist heb ik nooit begrepen waarom
onze Nederlandse samenleving bij monde van de Nederlandse politiek zo gedwee
achter een grote Amerikaanse broer aan loopt. Een broer die van de ene valkuil in
de andere loopt. Zichzelf ondermijnt en anderen meesleept in waanzinnige
gewelddadige avonturen. Na een periode van ruim 60 jaar wordt het de hoogste
tijd om de collectieve gevoelens van dankbaarheid op een andere wijze te uiten.
Op eigen benen staan en nu een eigen koers varen. Een relatie van ruim 60 jaar
kun je ontbinden. Een relatie van 6 jaar, van 6 maanden, ja zelfs een relatie van
6 uren kun je ontbinden, als blijkt dat je met je partner niet (meer) op één lijn zit.
Angst weerhoudt vele relaties in welke vorm van ontbinding.
Maar angst is een slechte raadgever. Menselijk gesproken is angst voor het
onbekende begrijpelijk.
Wie die angst durft te overwinnen, zal vaak merken dat een nieuwe fase in ons
leven veel te bieden heeft. Terug naar een nulpunt biedt vaak verrassende
perspectieven. Diegenen die maar blijven vasthouden aan het oude zogenaamde
vertrouwelijke komen uiteindelijk bedrogen uit. Ze doen zichzelf enorm tekort
en gaan voorbij aan nieuwe kansen die het leven biedt.
Wij Nederlanders doen al jaren lang actief mee aan oorlogje voeren. Ook hier
staat bijna niemand bij stil. Tot het moment dat de eerste kisten met gesneuvelden
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in ons land aankomen. Dan is het even schrikken en is er de kans dat we bij onze
positieven komen. Dat we gaan nadenken waar we met elkaar mee bezig zijn.
Vaak niet lang. Het leven van alledag neemt snel weer haar plaats in.
Veel activiteiten en menselijk handelen voltrekken zich in een steeds sneller
tempo. Onrust ten top. Voor velen in de samenleving is het nauwelijks bij te
benen. De momenten van rust en bezinning ontbreken veelal. Ondanks het feit
dat wij in Nederland leven in een democratische samenleving zijn er vele
activiteiten en voltrekken zich allerlei processen waar je als burger geen weet van
hebt en geen grip op krijgt. Wat speelt zich werkelijk af achter gesloten deuren?
Is er altijd wel sprake van een democratische besluitvorming? Wie houdt wie voor
de gek? Hollen ook onze politici veelal niet achter de feiten aan? Worden zij altijd
up to date geïnformeerd? Wat spoken onze jongens werkelijk uit in Afghanistan
en recentelijk in Irak? Wie zijn de werkelijke poppenspelers die aan de touwtjes
trekken? De wapenindustrie? Of de multinationals? Zijn Bush, Balkenende en
de andere hoge heren slechts loopjongens in het marionettenspel?
Ik hoop dat ik ooit mag meemaken dat wij in onze Nederlandse samenleving
massaal kiezen om het gehele arsenaal aan oorlogstuig te vernietigen. Dat wij
massaal kiezen voor algehele ontwapening. Dat een wereld te bizar voor woorden
onder de noemer de wapenindustrie, jarenlang de lachende derde, in zijn geheel
ontmanteld wordt. Dat die gehele industrie die zo fout bezig is zich via
omscholing gaat richten op milieuvriendelijke producten. Dat wij een voorbeeld
in de wereld mogen worden wat alom navolging verdient, met vrijwilligers die
uitsluitend ingezet worden voor echte humanitaire vredesmissies.
We zullen naar een samenleving moeten waarin alle vormen van geweld worden
uitgesloten. Waar geen enkele behoefte meer bestaat aan een wapenwedloop.
Geweld roept immers alleen maar geweld op. Escalaties volgen en je komt uitein
delijk in een steeds verdergaande negatieve spiraal. Intens zonde in de korte tijd
van ons aardse bestaan. Die negatieve geweldsspiraal wordt helaas steeds omvang
rijker. En als je wezenlijk veranderingen tot stand wilt brengen, begin dan in je
eigen leven en heb het lef om volmondig te zeggen: “Stop, het is meer dan
genoeg geweest. We trekken het boetekleed aan.” 1)
Jaren later, augustus 2021
Nationale ‘trots’?
Van 2002 tot 24 juni 2021 hielpen Nederlandse militairen mee aan de veiligheid
in Afghanistan. In 2001 tot 2014 was het doel van de missie van de internationale
troepenmacht (ISAF) om politieke stabiliteit en veiligheid te creëren in Afgha
nistan. Nederland stuurde in eerste instantie vliegtuigen en enkele honderden
1)	‘Woensdag de DERTIENDE’ Een persoonlijke reactie tegen onrecht,
List en bedrog, machtsmisbruik, intimidatie en bureaucratie! - 13-06-2007
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militairen om de hoofdstad Kaboel te beveiligen. De jaren erna zijn Nederlandse
soldaten in meerdere delen van het land actief: van Uruzgan tot Kunduz.
Vanaf 1 januari 2015 deden zij mee aan de NAVO-missie Resolute Support. Deze
missie had als doel het veiligheidsapparaat, leger en politie in Afghanistan verder
op te bouwen en te trainen. Behalve dat er zwaar gevochten werd, waren de
Nederlanders betrokken bij talloze kleinere missies, gericht op het opknappen en
weer opbouwen van bijvoorbeeld scholen en moskeeën, maar ook op het steunen
van projecten die bijdroegen aan vrouwenrechten. De Verenigde Staten en hun
bondgenoten hadden twintig jaar lang verschillende Afghaanse regeringen over
eind gehouden met geld, materieel en troepen. Gedurende dit conflict vielen
tienduizenden doden, met name onder de Afghaanse bevolking. Bijna 2.500
Amerikaanse militairen sneuvelden. Deze oorlog kostte aan 25 Nederlandse
militairen het leven en zorgde voor talloze gewonden en trauma’s voor het leven.
Wat ging eraan vooraf?
Naar aanleiding van een viertal terroristische aanslagen in Amerika op 11 sep
tember 2001, vaak aangeduid als 9/11, kondigde de toenmalig Amerikaanse
president George W. Bush de ‘oorlog tegen terrorisme’ aan. Daarop kwam een
antiterrorismereactie van de Amerikanen. Binnen een paar maanden werd dat
uitgebreid tot een ambitieus staatsopbouwproject met democratie, een rechtsstaat
en alles wat daarbij hoorde. Terwijl dat nooit bestaan heeft in Afghanistan, moest
het beleid volgens de Amerikanen centraal geregeld gaan worden! Deze oorlog
richtte zich op Afghanistan, specifiek op doelen van Al Qaeda en de Taliban.
NAVO-landen als Duitsland, Engeland en Nederland besloten de VS te helpen in
deze oorlog.
In het najaar van 2005 kwam er vanuit de NAVO een verzoek aan Nederland
om ongeveer duizend militairen bij te dragen aan de wederopbouw van Afghani
stan. Minister Henk Kamp van Defensie (VVD) was hier direct een groot voor
stander van, terwijl Minister Ben Bot van Buitenlandse Zaken (CDA) in eerste
instantie huiverig was en garanties van de NAVO wilde.
Begin december 2005 werd het besluit om tot uitzending over te gaan dan ook
uitgesteld door de ministerraad, als gevolg van een weifelachtige houding van
D66 over de missie en grote twijfels over steun van de toenmalige grootste
oppositiepartij, de PvdA. Militair leider Mullah Dadullah van de Taliban zei op
dezelfde dag dat Nederlandse militairen een potentieel doelwit zouden zijn voor
aanslagen. Secretaris-generaal van de NAVO, Jaap de Hoop Scheffer (CDA), deed
vervolgens een dringend beroep op Nederland om toch mee te werken aan
wederopbouw. In de Tweede Kamer werd besloten om het debat over de uit
zending uit te stellen tot na het Kerstreces. D66- kamerlid Bert Bakker had kort
vóór dat reces in de Volkskrant gezegd: “Onze conclusie is: niet aan beginnen”.
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Op 2 februari 2006 werd uiteindelijk door het kabinet besloten om de missie
door te laten gaan, met steun van de PvdA. In totaal waren 127 van de 150
Kamerleden voor. D66 was aanvankelijk tegen, maar veranderde van mening.
De Task Force zou zich in beginsel twee jaar lang bezighouden met het bevor
deren van stabiliteit en veiligheid in de provincie. Om beurten voerden Canada,
Nederland en het Verenigd Koninkrijk gedurende een half jaar vanuit een hoofd
kwartier in Kandahar het bevel over alle NAVO-troepen in het gebied.
Reeds aan het begin van 2007 discussieerde de regering over de vraag of de missie,
die op dat moment midden 2008 zou aflopen, moest worden verlengd.Van de kant
van de Verenigde Staten, Australië en de Afghaanse regering werd hier sterk op
aangedrongen. De periode is uiteindelijk verlengd tot augustus 2010. Er werd lang
gesproken over een verdere verlenging na augustus 2010, wat leidde tot de kabinets
crisis over het Uruzganbesluit en uiteindelijk de val van het kabinet- Balkenende IV.
Tot verrassing en zonder enig overleg of internationaal beraad met de inter
nationale gemeenschap kondigde de Amerikaanse regering in april 2021 aan dat
zij haar troepen zou terugtrekken uit Afghanistan. Uiterlijk 11 september 2021 precies twintig jaar na de aanslagen in onder meer New York - zouden alle
Amerikaanse soldaten weer thuis moeten zijn.
Nieuwe realiteit
Nadat de internationale troepenmacht zich in juni 2021 terugtrok uit Afghanistan,
veroverde de Taliban in 2021 in recordtempo veel grote steden in Afghanistan. Op
15 augustus 2021 viel de Taliban opnieuw de Afghaanse hoofdstad Kabul binnen,
waarbij toenmalig president Ashraf Ghani het land ontvluchtte naar een
onbekende locatie in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE).
De macht was binnen nog geen twee maanden, weer grotendeels in handen van
de Taliban. Het Afghaanse leger bood geen verzet. De Taliban hebben vrijwel heel
Afghanistan onder de voet gelopen, maar de Panjshir-vallei, ruim 100 kilometer
ten noorden van Kabul, laat zich niet onderwerpen. Ahmad Massoud, zoon van,
de 32-jarige zoon van de legendarische mujahedincommandant Ahmad Shah
Massoud, ook wel genoemd de ‘Leeuw van Panjshir’verdedigt met een verzets
leger het gebied als ‘het laatste bastion van de vrijheid’.
De Taliban zeggen dat ze Afghanistan willen regeren binnen de strikte regels
volgens de shariawetgeving. Dit houdt ook in met het toepassen van lijfstraffen.
In het oerconservatieve land Afghanistan is de sharia in 2004 in de grondwet
verankerd. In de grondwet staat dat geen enkele wet tegen de basisregels van de
islam mag ingaan. Ook verkondigden zij dat zij geen wraak wilden nemen tegen
al diegenen die de Amerikanen en hun bondgenoten hebben geholpen.
Onduidelijk is of dit werkelijk wordt gemeend. Berichten spreken al over talloze
huiszoekingen van de Taliban in de provincies op zoek naar ondermeer voor
malige overheidsambtenaren en militairen.
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Westerse landen evacueren tijdens dit schrijven in allerijl het land en evacueren
diplomatiek personeel. In tegenstelling met Nederland hadden verschillende
EU-landen zich maandenlang voorbereid en evacuatieplannen gemaakt, Frankrijk,
Duitsland en Engeland, maar kennelijk niet overlegd met Nederland.
Meer dan chaotische taferelen op het vliegveld van de hoofdstad Kabul met
radeloze Amerikaanse militairen gingen en gaan dagelijks via de nieuwsmedia de
wereld over. De jihadisten hebben een eigen blokkade voor het vliegveld opge
worpen. Ze laten naar verluidt alleen mensen met een buitenlands paspoort door.
Doodsbange wanhopige Afghanen blokkeerden de startbaan en probeerden aan
boord van vliegtuigen te klimmen. Sommigen klampten zich vast aan de buiten
kant van opstijgende toestellen. Op beelden is te zien hoe deze mensen als een
baksteen naar beneden vielen. Tienduizenden Afghanen vrezen voor hun leven en
willen het land ontvluchten. Een enorme afgang, een smadelijke aftocht van een
onvoorbereid vertrek voor Amerika en haar bondgenoten, waaronder Nederland.
Demissionair minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Zaken (D66) erkende op
17 augustus 2021 in het Kamerdebat dat het tempo van de opmars van de Taliban
zwaar onderschat is. “Het heeft de hele internationale gemeenschap verrast.
Er heeft zich een ramp voltrokken. Onze verwachting was, dat is nu dus naïef
gebleken, dat het Afghaanse leger meer weerstand zou kunnen of willen bieden.
We hebben het niet zien aankomen, we hebben de situatie verkeerd ingeschat.
Er vallen veel lessen te trekken. Dit is een dramatisch einde. Ik kijk er met een
enorme somberheid naar. Ik ben bang dat alle verworvenheden in één keer
worden weggevaagd.”
“Een ongelooflijke clusterfuck” en “een ramp voor de Afghaanse bevolking”.
Zo omschreef een CDA-Kamerlid in een emotioneel betoog in de Tweede
Kamer de ontstane situatie in Afghanistan. President Joe Biden hield vrijdag
20 augustus 2021 een toespraak over de evacuatie van Amerikanen en bond
genoten uit Afghanistan. Biden steunde zowel de aanval op Afghanistan in 2001
als de invasie in Irak in 2003 politiek. Hij hoopte een pijnlijk hoofdstuk af te
sluiten en internationaal met schone lei verder te kunnen. Hij timede welbewust
het vertrek van de Amerikaanse troepen vóór september 2021. Precies twintig jaar
na de aanslagen op het World Trade Center in New York zou Amerika met
opgeheven hoofd uit het strijdperk treden. De daders hadden geboet, zei Biden,
Al-Qaida-leider Osama Bin Laden was door Amerikanen doodgeschoten. Het
karwei zat erop. Biden zei dat de Afghanen hun eigen strijd moesten uitvechten.
Hoe arrogant kun je zijn? Kennelijk was de wederopbouw van het land een
propagandastunt om bondgenoten over de streep te trekken om mee te vechten.
De Amerikaanse pers reageert overwegend vernietigend. “Bidens verraad van
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Afghanen zal in schande voortleven,” kopt tijdschrift The Atlantic. “Een gênant
spektakel, een diplomatieke vernedering en een ramp voor de nationale veilig
heid,” zei senator Ted Cruz uit Texas. Collega Rick Scott uit Florida vroeg zich
hardop af of het tijd werd om Biden uit zijn ambt te zetten.
Tot slot
Hoewel we zelf verantwoordelijk zijn, heeft Nederland heeft zicht door Amerika
laten overhalen, om deel te nemen aan een oorlog die van meet af aan in binnenen buitenland omstreden was. We namen uiteindelijk zelf die beslissing, we waren
daar zelf bij. We hebben gekozen om te participeren in een monsterlijke oorlog.
Een schande, een onuitwisbare smet.
Mijn persoonlijke schriftelijke oproep op 13 juni 2007 aan alle leden van de
toenmalige Tweede Kamer en alle fracties van de Tweede Kamer mocht helaas
niet baten. Citaat: “Als tegenstander van de doodstraf en als pacifist heb ik nooit
begrepen waarom onze Nederlandse samenleving bij monde van de Nederlandse
politiek zo gedwee achter een grote Amerikaanse broer aan loopt. Een broer die
van de ene valkuil in de andere loopt. Zichzelf ondermijnt en anderen meesleept
in waanzinnige gewelddadige avonturen. Na een periode van ruim 60 jaar wordt
het de hoogste tijd om de collectieve gevoelens van dankbaarheid op een andere
wijze te uiten. Op eigen benen staan en nu een eigen koers varen.”
We hebben geen ‘nee’ gezegd tegen onze grote broer ver over de Atlantische
oceaan. We hadden het lef niet om dit te doen. Dit in de wetenschap dat zowel
D66 als de PvdA aanvankelijk tegen waren en op de valreep bij het stemmen ja
hebben gestemd. Het feit dat dit allemaal door de Nederlandse belastingbetaler
wordt betaald is wrang. Bezint eer gij begint. Kunnen we de Nederlandse
regering redelijkerwijs en aantoonbaar verwijten dat zij in dit dossier onbekwaam
hebben gehandeld?
Vraag: Wat zeggen wij Nederlanders en onze Nederlandse politici tegen al die
familieleden die hun dierbare verloren hebben in een volkomen zinloze strijd in
Afghanistan?
Worden er oprechte excuses aangeboden in de zin van: we hebben een
verkeerde keuze gemaakt, we hebben het niet goed gezien. Het was een volstrekt
zinloze oorlog. We hebben blindelings onze Amerikaanse bondgenoot gevolgd in
een ‘morele en operationele mislukking’?
Groningen, 25 augustus 2021 Drs. Johan L. Meijering
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Het is een schande dat we als Nederland hebben
deelgenomen aan de oorlog in Afghanistan
Hoewel we zelf verantwoordelijk zijn, heeft Nederland heeft zich door Amerika
laten overhalen, om deel te nemen aan een monsterlijke oorlog die al direct in
binnen- en buitenland omstreden was. Een schande, een onuitwisbare smet. Zelfs
nu we alsnog vertrokken zijn.
Tot verrassing en zonder enig overleg of internationaal beraad met de
internationale gemeenschap kondigde de Amerikaanse regering in april 2021 aan
dat zij haar troepen zou terugtrekken uit Afghanistan. Uiterlijk 11 september 2021
- precies twintig jaar na de aanslagen in onder meer New York - zouden alle
Amerikaanse soldaten weer thuis moeten zijn. Nadat de internationale troepen
macht zich in juni 2021 terugtrok uit Afghanistan, veroverde de Taliban in
recordtempo veel grote steden in Afghanistan.De macht was binnen nog geen
twee maanden, weer grotendeels in handen van de Taliban. Het Afghaanse leger
bood geen verzet. De Taliban gaan Afghanistan regeren binnen de strikte regels
van de gruwelijke shariawetgeving.
“Een ongelooflijke clusterfuck” en een “ramp voor de Afghaanse bevolking”. Zo
omschreef een CDA-Kamerlid in een emotioneel betoog in de Tweede Kamer de
ontstane situatie in Afghanistan.
Demissionair minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Zaken (D66) erkende op
17 augustus 2021 in het Kamerdebat dat de opmars van de Taliban zwaar onder
schat is. “Onze verwachting was, dat is nu dus naïef gebleken, dat het Afghaanse
leger meer weerstand zou kunnen of willen bieden. We hebben het niet zien
aankomen en hebben de situatie verkeerd ingeschat. [...] Ik kijk er met een
enorme somberheid naar. Ik ben bang dat alle verworvenheden in één keer
worden weggevaagd.”
In tegenstelling tot Nederland hadden andere EU-landen al wel evacuatieplannen
gemaakt. Chaotische taferelen op het vliegveld van Kabul gaan dagelijks de wereld
over. Doodsbange en wanhopige Afghanen blokkeren de startbaan en proberen
aan boord van vliegtuigen te klimmen. Sommigen klampen zich vast aan de
buitenkant van opstijgende toestellen. Op beelden is te zien hoe deze mensen als
een baksteen naar beneden vallen. Tienduizenden Afghanen vrezen voor hun
leven en willen het land ontvluchten. Hoe bang moet je zijn voor je zo wanhopig
wordt dat je een zekere dood verkiest boven blijven? Een enorme afgang, een
smadelijke aftocht en een onvoorbereid vertrek voor Amerika en haar
bondgenoten, waaronder Nederland.
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Tijdens een toespraak op 20 augustus 2021 hoopte de Amerikaanse president
Biden ‘een pijnlijk hoofdstuk af te sluiten en internationaal met een schone lei
verder te kunnen’. Precies twintig jaar na de aanslagen op het World Trade Center
zou Amerika met opgeheven hoofd uit het strijdperk treden. Biden zei dat de
Afghanen hun eigen strijd moesten uitvechten. Hoe arrogant kun je zijn?
Kennelijk was de wederopbouw van het land alleen maar een propagandastunt
om bondgenoten over de streep te trekken om mee te vechten.
Mijn persoonlijke schriftelijke oproep op 13 juni 2007 aan de Tweede Kamer
heeft helaas niet mogen baten. “Als tegenstander van de doodstraf en als pacifist
heb ik nooit begrepen waarom onze Nederlandse samenleving zo gedwee achter
een grote Amerikaanse broer aan loopt. Een broer die van de ene valkuil in de
andere loopt en zichzelf ondermijnt en anderen meesleept in waanzinnige
gewelddadige avonturen.”
We hebben niet het lef gehad om ‘nee’ te zeggen tegen onze grote broer ver over
de Atlantische oceaan.Vraag: Wat zeggen wij Nederlanders en onze Nederlandse
politici tegen al die familieleden die een dierbare verloren hebben in een
volkomen zinloze strijd in Afghanistan?
Worden er oprechte excuses aangeboden: we hebben een verkeerde keuze
gemaakt, we hebben het niet goed gezien. Het was een volstrekt zinloze oorlog.
We hebben opnieuw blindelings onze Amerikaanse bondgenoot gevolgd in een
‘morele en operationele mislukking’ die opnieuw zal leiden tot een humanitaire
ramp.
In mijn aankomende bundel ‘Uitgesproken’ lees je meer over mijn uitgebreide
visie op Aghanistan en andere landelijke en internationale kwesties in stellingen,
uitspraken en episoden.
Groningen, 25 augustus 2021

Drs. Johan L. Meijering
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Ingezonden reactie 9 september 2021

Afghanistan
Drs. J.L. Meijering schetst een beeld dat Nederland zich door de VS ‘blindelings
heeft laten overhalen’ tot inzet in Afghanistan (‘We moeten nee leren zeggen
tegen Amerika’, DvhN, 08-09). Het is hem kennelijk ontgaan dat in art. 90 van
onze grondwet staat dat de regering de ontwikkeling van de internationale
rechtsorde bevordert. In art. 97 is vermeld dat de krijgsmacht er is ten behoeve
van de handhaving en bevordering van de internationale rechtsorde. Het is alleen
om die reden al niet nodig dat Nederland zou moeten worden overgehaald: inzet
van de krijgsmacht nadat de internationale rechtsorde ernstig is verstoord is een
in de grondwet verankerde plicht.
Daarnaast is Nederland sinds 1949 lid van de NAVO. Artikel 5 van het NAVOverdrag stelt dat een aanval op een der aangesloten landen zal worden beschouwd
als een aanval op alle lidstaten. Met dit artikel hebben de VS zich verbonden aan
onze veiligheid en deze sindsdien gegarandeerd. De eerste en enige keer dat
bijstand op basis van dit artikel werd ingeroepen was in 2001, na de aanval op de
VS. Steun voor de VS was dan ook een bondgenootschappelijke plicht. Die steun
van Nederland omvatte in 2001 overigens niet de inzet van militairen in
Afghanistan. Daartoe is pas besloten nadat de VN in 2002 de oprichting van een
internationale troepenmacht (ISAF) voor inzet in Afghanistan mandateerde. Onze
inzet in Afghanistan was dus geen kwestie van ‘laten overhalen’ door, of
‘blindelings’ volgen van de VS. Het was een door Nederland zelfstandig genomen
besluit dat zijn basis vindt in de grondwet, in internationale verdraen en in
resoluties van de VN.
De Nederlandse krijgsmacht heeft zich in ISAF-verband ingezet voor de
provincie Uruzgan. Het is alweer tien jaar geleden dat wij ons voortijdig vanuit
die provincie terugtrokken als gevolg van een door onze regering zelfstandig
genomen besluit. Een besluit dat zeker niet door de VS, de NAVO dan wel
overige bondgenoten bij ISAF in dank werd afgenomen. Alweer een bewijs van
een zelfstandige positiebepaling.
Meijering kwalificeert de Nederlandse inzet in Afghanistan als ‘een schande, een
onuitwisbare smet’. Daar zou naar mijn mening juist sprake van zijn indien wij de
oproep van de VN en de NAVO niet zouden hebben beantwoord. Het gestelde in
de grondwet zou dan een dode letter zijn geweest.
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Nederlandse militairen hebben zich de afgelopen twintig jaar ingezet voor een
beter leven voor de inwoners van Afghanistan. Zij zorgden voor de veilige
omgeving waarbinnen ontwikkeling van het eigen bestuur en de wederopbouw
kon plaatsvinden. Daarbij moest ook een tegenstander worden bestreden,
25 Nederlandse militairen zijn gesneuveld.
Je hoeft het niet met het besluit tot (Nederlandse) inzet in Afghanistan eens te
zijn. Er is kritiek mogelijk op de wijze waarop Nederlandse militairen zijn
ingezet, net als op het besluit tot terugtrekking uit Afghanistan. Echter, door de
inzet van onze militairen voor de Afghaanse bevolking als een ‘schande en een
onuitwisbare smet’ te kwalificeren, diskwalificeert Meijering vooral zichzelf.
Zuidlaarderveen, Jan Otter, veteraan
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Reacties leden van de Tweede Kamer
Op 31 aug. 2021 heeft J.L. Meijering <johanmeijering@home.nl>
het volgende geschreven:
Geachte mevrouw/heer,
Geachte fractie,
Hierbij ben ik zo vrij u ter kennisname mijn opiniestuk te sturen over
Afghanistan.
Ik wens u veel sterkte met uw werkzaamheden.
Ik zie gaarne uw reactie met veel belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Drs. Johan L. Meijering,
+31 (0)6 53728157
www.johanmeijering.com
www.johanmeijeringstichting.com
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From: Staaij, C.G. van der
Sent: Wednesday, September 1, 2021 11:20 AM
To: J.L. Meijering
Subject: Re: Mijn opinie over het dossier Afghanistan
Geachte heer Meijering,
Hartelijk dank voor uw artikel, dat we ook sturen aan onze beleidsmedewerker
Buitenlandse Zaken.
Met vriendelijke groet,
Janie de Jong
secretaresse
SGP-fractie Tweede Kamer
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From: Kerseboom, S.
Sent: Thursday, September 2, 2021 11:55 AM
To: J.L. Meijering
Subject: Re: Mijn opinie over het dossier Afghanistan
Geachte heer Meijering,
Dank voor uw analyse!
Verstuurd vanaf mijn iPad
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From: Houwelingen, P. van
Sent: Thursday, September 2, 2021 9:50 PM
To: J.L. Meijering
Subject: Re: Mijn opinie over het dossier Afghanistan
Dank voor uw stuk!
Groeten,
Pepijn van Houwelingen
Kamerlid
Forum voor Democratie
Tweede Kamer der Staten-Generaal
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From:Volt Nederland
Sent: Sunday, September 5, 2021 8:58 PM
To: J.L. Meijering
Subject: Re: Mijn opinie over het dossier Afghanistan
Geachte Johan Meijering,
Uw mail is doorgestuurd naar de fractie.
Mvg. Bert Zweers
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From: IJzerman, M.
Sent: Tuesday, September 7, 2021 2:47 PM
To: J.L. Meijering
Subject: Re: Mijn opinie over het dossier Afghanistan
Geachte heer Meijering,
Dank voor uw bericht, ik stuur het door naar onze woordvoerder op dit terrein:
dhr. Derk Boswijk
Hartelijke groet,
Marianne IJzerman
Persoonlijk medewerker CDA-Tweede Kamerlid Anne Kuik
Tweede Kamer der Staten-Generaal
CDA Tweede Kamerfractie
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From: ORG-FRC-ChristenUnie
Sent: Tuesday, September 7, 2021 12:51 PM
To: Johan Meijering
Subject: Re: Mijn opinie over het dossier Afghanistan
(KMM613036V14809L0KM)
Geachte heer Meijering,
Dank voor uw betrokkenheid en het delen van uw opiniestuk. Uw meedenken
wordt gewaardeerd! Ik heb uw e-mailbericht doorgestuurd naar onze betreffende
beleidsmedewerker die hier kennis van zal nemen. Als er aanleiding voor is, wordt
de inhoud van uw bericht betrokken bij de voorbereiding van een Kamerdebat of
op een ander moment als het beleid aan de orde komt. Doorgaans ontvangt u hier
geen afzonderlijk bericht meer over.
Nogmaals dank voor uw betrokkenheid en ik hoop u hiermee voldoende te
hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Annelies Engelenburg
Fractie ChristenUnie Tweede Kamer
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From: Houwelingen, P. van
Sent: Wednesday, September 8, 2021 2:13 PM
To: J.L. Meijering
Subject: Re: Mijn opinie over het dossier Afghanistan
Dank u!
Pepijn
Kamerlid
Forum voor Democratie
Tweede Kamer der Staten-Generaal

28

5

From: Peters, S.
Sent: Thursday, September 9, 2021 3:15 PM
To: J.L. Meijering
Subject: Re: Mijn opinie over het dossier Afghanistan
Geachte heer Meijering,
Namens Jeroen van Wijngaarden dank ik u voor uw bericht en uw sterkte
wensen.Vanwege een drukke periode stuur ik u pas laat een reactie, excuses
daarvoor. Ik zal uw bericht bij hem onder de aandacht brengen.
Met vriendelijke groet,
Svenja Peters
Persoonlijk medewerker Jeroen van Wijngaarden
Lid Tweede Kamer der Staten-Generaal
VVD-Fractie
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From: Krooneman, H.
Sent: Thursday, September 9, 2021 3:26 PM
To: johanmeijering@home.nl
Subject: Re: Mijn opinie over het dossier Afghanistan
Geachte heer Meijering,
Ik heb met belangstelling kennis genomen van uw doorwrochte stuk. U benoemt
een aantal terechte kritiekpunten rondom de missie in Afghanistan. De afhankelijk
van de Amerikanen is van meet af aan groot geweest – misschien wel té groot.
Ook wij zijn teleurgesteld over de manier waarop de VS hun terugtrekking
eenzijdig besloten en uitgevoerd hebben.Voor ons is dit onder meer een
argument om juist als Nederland en andere NAVO-landen de eigen broek op te
leren houden door serieus in de eigen defensie te investeren. We kunnen er niet
langer vanuit gaan dat de VS ons wel uit de brand zal helpen. Dat de oorlog in
Afghanistan überhaupt begonnen, en door Nederland gesteund werd, vinden wij
in het licht van 9/11 begrijpelijk. De SGP steunde en steunt die strijd tegen het
terrorisme. Het heeft ook bijgedragen aan meer veiligheid en maatschappelijke
ontwikkeling in Afghanistan. De (exit)strategie die gekozen is, had echter anders
gekund en gemoeten. Wij waarderen nogmaals de door u getoonde
betrokkenheid op dit thema. Als christelijke partij geloven wij in een betere
toekomst die wacht – maar tot die tijd draagt de overheid het zwaard van justitie
en krijgsmacht om het kwade in te dammen. Dat is een dure plicht en grote
verantwoordelijkheid!
Met vriendelijke groet,
Henri Krooneman
Beleidsmedewerker BZ, EU, BHOS, DEF
SGP-fractie Tweede Kamer
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From: Darricarrere, M.P.A. (Maykel)
Sent: Thursday, September 9, 2021 10:35 AM
To: J.L. Meijering
Subject: Re: Mijn opinie over het dossier Afghanistan
Dank meneer Meijering voor de inzending van uw artikel.
Helaas hebben wij (nog) geen rubriek waar wij inzendingen plaatsen op onze
website. Wellicht dat u dit artikel naar een krant of nieuwswebsite wil sturen?
Mogelijk dat zij wel het kunnen publiceren voor u.
Met vriendelijke groet,
Darricarrere, M.P.A. (Maykel)
Fractiemedewerker & Politiek Assistent TK-lid D.J. Eppink
JA21
Tweede Kamer der Staten-Generaal
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From: Robbert GroenLinks
Sent: Thursday, September 16, 2021 10:11 AM
To: johanmeijering@home.nl
Subject: Fwd: Mijn opinie over het dossier Afghanistan
Beste Johan,
Bedankt voor uw bericht.
En ook bedankt voor uw opiniestuk. Ik vind het interessant, ik zal hem
doorsturen binnen GroenLinks. Gisteren was het debat over de situatie in
Afghanistan, hier hebben wij de coalitie stevig ondervraagd.Vandaag komen
de moties van afkeuring in stemming (Bijleveld & Kaag).
Als u nog vragen of opmerkingen heeft dan hoor ik dat graag.
Met hartelijke groeten,
Robbert
Team Online
GroenLinks
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From: Sander
Sent: Monday, September 20, 2021 3:03 PM
To: johanmeijering@home.nl
Subject: Fwd: FW: Mijn opinie over het dossier Afghanistan
Beste Johan,
Bedankt voor je passie voor dit onderwerp.
Ik ben persoonlijk niet in staat om te reageren op wat u heeft geschreven,
maar ik zal het doorgeven zodat het bekeken wordt. Ik kan wel zeggen dat
de partij altijd heeft gepleit voor een morele interventie in Afghanistan,
het respecteren van internationale wet, en de betrekking van de VN.
Met vriendelijke groet,
Sander
Online Team
GroenLinks
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From: Leemput, G. van
Sent: Monday, September 20, 2021 3:48 PM
To: mailto:johanmeijering@home.nl
Subject: FW: Mijn opinie over het dossier Afghanistan
Beste Johan Meijering,
Hartelijk dank voor uw uitvoerige opinie over de grote schokken in het Neder
landse buitenlandse beleid van de laatste 20 jaar. We delen, zoals u waarschijnlijk
bekend, uw opvattingen. De SP is geen pacifistische partij, maar wel fel
tegenstander van permanente oorlog en bewapening.
Hoewel twee ministeries zijn afgetreden over de afhandeling van het vertrek uit
Afghanistan deze zaak nog lang niet volledig is opgehelderd.
Mag ik u er op wijzen dat de volgende acties zich alweer aandienen. A.s. zaterdag
25 september zijn we in Volkel om tegen de nieuwe kernwapens te manifesteren
én te fietsen. www.stopkernwapens.nl. Ook later dit jaar zullen we ons nog
melden met nieuwe acties.
U kunt het vertrouwde geluid van de SP verwachten inzake oorlog en vrede.
Met vriendelijke groet,
Guido van Leemput,
Fractie SP – Team Internationaal - Defensie
Tweede Kamer der Staten-Generaal
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From: Haga, W. van
Sent: Tuesday, September 28, 2021 3:08 PM
To: J.L. Meijering
Subject: Re: Mijn opinie over het dossier Afghanistan
Geachte heer Meijering,
Dank voor uw mail. Dank ook voor uw boeiende, heldere stuk. Erg interessant
om te lezen. Mocht u ons in onze werkzaamheden willen steunen, word dan lid
van onze partij via https://bvnl.nl/word-lid/
Hartelijke groet,
Wybren van Haga
ir. W.R. van Haga
Tweede Kamerlid
W.vanhaga@tweedekamer.nl
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Cultureel erfgoed
Op 25 november 2014 zijn diverse culturele activiteiten van Johan Meijering in
de periode 1964‒2020 door het Regionaal Historisch Centrum ‘De Groninger
Archieven’ erkend als cultureel erfgoed. De archieven van Kuifje ’64, International
Police Association (IPA) en oprichting O.S.A. in de periode Leeuwarden én in
de periode Groningen: Kijkbungalow Minerva, Kunst & Kunst, Kunsthuis De
Permanente, stichting La Pasión, stichting Do, stichting Echt/Vals i.o, Altink
Affaire II (kunstvervalsingszaak De Groninger Ploeg), La Nueva Pasión, stichting
‘Staakt het Vuren’ en ‘Forum Groningen’ zijn door Meijering aan dit historisch
centrum geschonken. De archieven van al deze projecten zullen worden
overgedragen en ondergebracht bij de ‘Groninger Archieven’ in het ‘Archief Johan
Meijering’. (19-03-1947). Ook het archief van de ouders van Johan Meijering,
Willem Meijering (Zuidlaren, 23 februari 1919 Doetinchem, 13 juni 2004) en
Dina Meijering-van Gelder (Beilen 17-09-1920 Roosendaal 01-06-1998) zijn
door de erfgenamen in 2020 geschonken aan de ‘Groninger Archieven’en zullen
volgens de collectiebeheerder particuliere archieven op 7 mei 2020 eveneens
worden opgenomen in het ‘Archief Johan Meijering’.
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Curriculum Vitae Johan Meijering
• Geboortedatum: 19 maart 1947
• Geboorteplaats: Kampen
• Burgerlijke staat: Ongehuwd (gehuwd geweest)
• Woonplaats: Groningen
• Kinderen: Margarethe, William, Alexander
• Kleinkind: Christiaan-Carlos
Gewoond in de volgende plaatsen:
Kampen, Zwolle, Rotterdam, Lochem,Vroomshoop (O), Den Ham
(O), Hengelo, Leeuwarden (vanaf 1962), Groningen (vanaf 1990).
Studeerde na afstuderen aan de Sociale Academie Twente te Hengelosociale wetenschappen aan de Rijksuniversiteit van Groningen. In
1980 afgestudeerd, specialisatie organisatieontwikkeling. Begon zijn
(ambtelijke) carrière als (hoofd)agent van gemeentepolitie. Werkte
nadien als maatschappelijk werker en sociale wetenschapper voor
verschillende gemeentelijke overheden. Gaf als de coördinator van het
InSa-project - opdrachtgever provincie Friesland - leiding aan een
onderzoeksteam.
Rode draad in zijn leven: organiseren, (ver)bouwen en wonen, kunst,
dans en theater.
Nam van jongs af aan vele initiatieven op cultureel gebied en op het
terrein van woon- en leefmilieu.
Gaf vanaf 2003 met zijn (dans)partner Carla Durville dans- en
theatervoorstellingen (benefiet) en workshops in binnen- en
buitenland, regelmatig in samenwerking met de door hem opgerichte
groep Nostalgia (muziek, zang en dans).
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	Samenvatting belangrijkste activiteiten op cultureel gebied
		 en op het terrein van woon- en leefmilieu.
1964	Oprichter en voorzitter (1964 t/m 1967) dans- en instuifvereniging
K 64 (‘Kuifje ’64’) in Leeuwarden.
27‒04‒1966	Initiatiefnemer, organisator en presentator benefiet song- en muziekfestival
in Leeuwarden.
1971 	Bestuurslid (1971 en 1972) van de Vereniging voor Handenarbeid, afdeling
Friesland/Leeuwarden.
1972	Mede-initiatiefnemer en -oprichter, bestuurslid (1972 en 1973) van
de IPA (International Police Association), afdeling Friesland.
1986	Initiatiefnemer en oprichter van de O.S.A. (Onafhankelijke Secretarie
Ambtenaren) van de gemeentesecretarie van de gemeente Leeuwarden.
1990	Initiatiefnemer om het woon- en leefmilieu in Groningen (Hoogkerk) te
verbeteren. Actievoerder om gezichtsbepalende (beeldende) kunstwerken in
openbare ruimten te realiseren. Tevens initiatiefnemer om de geluidswal
langs de A-7 in Groningen (Hoogkerk) te verlengen.
1991	Initiatiefnemer en mede-eigenaar van ‘Kijkbungalow Minerva’
(1991 t/m 1994) te Groningen (Hoogkerk), een gratis onafhankelijk
advies-, informatie- en ideeën centrum, tevens expositieruimte. Organisator
37 tentoonstellingen.
		Bezoekers in vier jaar: ruim 13.000 uit binnen- en buitenland.
1993	Initiatiefnemer en medeorganisator kunstmanifestatie in Groningen (Hoog
kerk) ter gelegenheid van de viering van het 75-jarig bestaan van de kunst
kring de ‘Groninger Ploeg’. Eendagstentoonstelling met 75
Ploegschilderijen in 30 woonhuizen in de Jan van der Zeestraat.
		 Bezoekers: ca. 2000.
1993	Mede-initiatiefnemer en organisator van de kunstwinkel van beeldende
kunstenaars aan de Grote Markt no. 43 te Groningen.
27‒04‒1994	Oprichter en voorzitter (1994 en 1995) van de stichting (kunsthuis) ‘De
Permanente’ te Groningen.
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1998 t/m 2001	Organisator tientallen tentoonstellingen in onder meer verpleeghuis
Innersdijk te Groningen en het Streekmuseum ‘De Oude Wôlden’ te
Bellingwolde.
1999	Initiatiefnemer en medeoprichter van de stichting ‘La Pasión’ centrum voor
Argentijnse Tango en multiculturele activiteiten te Groningen (bestuurslid
van 1999 t/m 2001).
		N.B. De gevel van La Pasión werd in 2001 genomineerd voor de
verkiezing van het mooiste bouwwerk van de gemeente Groningen en
werd winnaar van de publieksprijs.
1999	Initiatiefnemer en medeoprichter van de stichting ‘Do’ uitwisseling van
Japanse kunst en cultuur en voorts al hetgeen met één en ander direct of
indirect verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
2000	Initiatiefnemer en oprichter van ‘Los Lunaticos’, een klein (theater) gezel
schap: twee Argentijnse Tango dansers en een gitarist).
07‒11‒2001	Initiatiefnemer, coördinator en deelnemer dansoptreden Argentijnse Tango
met zes dansparen prins Willem-Alexander en prinses Máxima bij hun
bezoek aan Groningen.
2001	Initiatiefnemer en mede-sponsor (50%) van de stad-safari in Groningen,
een culturele manifestatie met Willem de Ridder.
2004	Initiatiefnemer en oprichter muziek- en dansgezelschap Nostalgia
(4 personen: twee dansers Argentijnse Tango, violist en sopraan). Optreden
in onder meer Egypte (uitzending Egyptische TV Channel 5).
2004 t/m 2006	Stelde zijn geheel verbouwde woonhuis ‘La Nueva Pasión’ (nieuwe passie)
incidenteel (gratis) beschikbaar voor kleinschalige culturele activiteiten.
Het pand werd ingewijd door kleinzoon Christiaan-Carlos.
		In de hal van het pand is een gedenksteen ingemetseld met de tekst:
La Nueva Pasión
		 inagurado por
		 Christiaan-Carlos Meijering
		 14 Mayo 2004
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20 t/m 27	Het Groningse dansgezelschap Galili Dance gaf van 20 t/m 27
08‒2006 augustus 2006 tijdens het jaarlijkse festival Noorderzon een aantal
		solodansvoorstellingen in ‘La Nueva Pasión’. Dat gebeurde in het kader van
het project Your Place/My Place, waarbij vijf woonhuizen in de stad
dienden als decor voor vijf verschillende solovoorstellingen door vijf
verschillende Galili dansers, gemaakt door vijf internationale
gastchoreografen.
04‒10‒2006	Initiatiefnemer om het vervalsen van kunst en de handel in valse kunst, in
het bijzonder van de kunstkring de ‘Groninger Ploeg’ aan banden te leggen.
		De initiatiefgroep ‘Ploegaffaire’ onderzoekt diverse mogelijkheden op dit
terrein.
		 Publiceerde ‘Mijn pleidooi inzake de Altink-affaire’.
2007	Uitbreiding muziek- en dansgezelschap Nostalgia (7 personen: tenor,
sopraan, concertpianiste, twee violisten, popartiest, twee dansers Argentijnse
Tango).
2007	Mede-initiatiefnemer Stichtingen Oprechte Kunsten Stichting Echt/Vals
i.o.
02‒01‒2007	Oproep en voorstellen aan het bestuur van de provincie Groningen:
		 In het kader van te nemen milieumaatregelen:
•	het invoeren van een eenmalige vuurwerkvrije jaarwisseling
		
•	het structureel invoeren van autoloze zondagen
		
18‒01‒2007	Voordracht op het symposium ‘Echt/Vals’, Waterkantzaal PTA in
Amsterdam.
		Overige sprekers: Geert Jan Jansen, Jan Pieter Glerum, Roland Janssen,
Aad du Croix Timmermans.
13‒06‒2007	Publicatie ‘Woensdag de Dertiende’ Een persoonlijke reactie tegen onrecht,
list en bedrog, machtsmisbruik, intimidatie en bureaucratie! Overhandiging
1e exemplaar aan de voorzitter adviescommissie ‘Omgeving en Milieu’
provincie Groningen.
05‒07‒2007	Publicatie ‘Nachtmerrie van een kunstliefhebber’
		 Altink-affaire I en II in ‘vogelvlucht’
		Overhandiging 1e exemplaar aan Hans Alders, Commissaris van
de Koningin van de provincie Groningen.
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16‒07 t/m Initiatiefnemer/leider China zomer-tournee dans- en muziek08‒08‒2007 gezelschap Nostalgia.
		Diverse optredens in staatstheaters in Lanzhou, hoofdstad provincie Gansu
in Centraal China. Uitzending voor Chinese TV.
23‒11‒2007	Publicatie ‘Nostalgia China-tournee Zomer 2007’. Overhandiging 1e
exemplaar aan Max van de Berg, Commissaris van de Koningin in de
provincie Groningen.
06‒08‒2008	Initiatiefnemer, medeoprichter en secretaris stichting ‘Staakt Het Vuren’
		Doel: Een bijdrage leveren aan het vervangen van het afsteken van consu
mentenvuurwerk door milieuvriendelijk, veilig, professioneel vuurwerk en
lasershows.
08‒12‒2008 Nieuwspoort in Den Haag.
		 Publicatie boeken:
•	‘Vuurwerk. Dagboek van een ruststoker.’
		
			 ISBN: 978 90 8954 0690
•	‘Vuurwerk. Feiten liegen niet.’
		
			 ISBN: 978 90 8954 0775
11‒08‒2009	Initiatiefnemer en interviews documentaire ‘Arie Zuidersma.
Als je schildert vergeet je alles’.
Documentaire ter gelegenheid van de viering van zijn 87e verjaardag op 6
januari.
		Eerste opname en interview gestart op 11 augustus 2009.
27‒10‒2011	Initiatiefnemer en met Carla Durville en samensteller boek ‘Dromen en
geheimen. De andere wereld van Arie Zuidersma’
		•	‘Dromen en geheimen. De andere wereld van Arie Zuidersma’
			 ISBN: 978 90 8954 3349 (hard cover)
			 ISBN: 978 90 8954 3370 (soft cover)
		 Presentatie in de raadszaal in Vries (Dr) van de gemeente Tynaarlo.
13‒11‒2011	Opening expositie (12 november 2011 t/m 8 januari 2012) van het werk
van het langst levende lid van de oude garde van de Groninger Ploeg (ca.
10 jaar voorzitter), Arie Zuidersma (1925)
en Aukje Niemeijer in galerie Ruigewaert in Niezijl (Gr.).
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13‒11‒2011	Première van de documentaire ‘Arie Zuidersma. Als je schildert vergeet je
alles’ ter gelegenheid van de viering van zijn 87e verjaardag op 6 januari
2012.
		Eerste opnamen en interviews gestart op dinsdag 11 augustus 2009.
Interviews Johan Meijering.
07‒09‒2015	Alternatief plan ‘Nieuw Groninger Forum’ ingediend bij het College van
burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen voor de locatie
van het Groninger Forum;
		 Voorstel om een raadgevend referendum te organiseren.
18, 19‒09‒2015	Bedenker en initiatiefnemer van het eerste ‘Tango Festival La Pasión
Groningen. Op 18, 19 en 20 september 2015.
		Een jaarlijks terugkerend festival in het derde weekend van de maand
september.
19‒09‒2015	Initiatiefnemer en organisator ‘Reünie La Pasión’ in de ‘Vrijdag
Concertzaal’ in Groningen
		 Presentatie boeken:
•	‘La Pasión. Salon de Tango y Cultura. Een bron van inspiratie’
		
			 ISBN: 978 90 8954 7927
•	‘Argentijnse tango.Van Groningen tot Maastricht’.
		
			 ISBN: 978 90 8954 7927
		 Filmische terugblik: ‘La Pasión. Salon de Tango y Cultura’.
09‒2016	Overhandiging eerste exemplaar boek ‘Groninger Forum. Een bodemloze
put’ aan F.J. Paas, Commissaris van de Koning in de provincie Groningen.
•	‘Groninger Forum. Een bodemloze put’
		
			 ISBN: 978 90 8954 8863
17‒09‒2016	Initiatiefnemer en organisator ‘Reünie Kijkbungalow Minerva’ in
de ‘Vrijdag Concertzaal’ in Groningen.
		 Presentatie boek:
•	‘Kijkbungalow Minerva’
		
			 ISBN: 978 90 8954 8870
		 Filmische terugblik: ‘Kijkbungalow Minerva’

42

VERSCHENEN BOEKEN

Verschenen boeken
Vuurwerk
Dagboek van een ruststoker
Johan Meijering

2008

Explosief vuurwerk
Feiten liegen niet
Johan Meijering

2008 ISBN: 978 90 8954 0775

Dromen en geheimen
De andere wereld van Arie Zuidersma
Samenstelling
Johan Meijering en Carla Durville

2011 ISBN: 978 90 8954 3349

La Pasión
Salon de Tango y Cultura
Johan Meijering

2015 ISBN: 978 90 8954 7927

Argentijnse Tango
Van Groningen tot Maastricht
Johan Meijering

2015 ISBN: 978 90 8954 7903

Groninger Forum
Een bodemloze put
Johan Meijering

2016

ISBN: 978 90 8954 8663

Kijkbungalow Minerva
Een inspirerende kijk op wonen en kunst
Johan Meijering

2016

ISBN: 978 90 8954 8870

Consumentenvuurwerk
Van volksvermaak tot overheidsverbod

2020

ISBN: 978 94 6365 3015

In bewerking
Uitgesproken (bundel)
Grenzeloze passie - Autobiografie
Kuifje ’64
Argentijnse tango.Van Groningen tot China

ISBN: 978 90 8954 0690

2021
2022
2023
2024
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